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Falra borsót. 
(—k.) Székelyudvarhely város képviselő-

testülete csütörtökön tartott rendes közgyűlésén 
tárgyalta a községi iskola immár odiozussá vált 
ügyét is 

Miért nem játszik a közgyűlési teremben 
a képviselőtestület háta mögött zenekar? Hiszen 
a mi Székely udvarhelyen történik, az már ope-
rette. A képviselőtestület egyik fontos  ügyet a 
másik után buktat meg, toldoz, foldoz,  mintha 
azon törné a fejét,  hogy miképpen is lehet a la-
kosokat, a csendes szemlélőt legjobban boszantani. 

Miért oly közömbös a városi közügyek 
iránt a polgári elem? Miért, hogy mindig oly 
szerények, oly türelmesek, oly indifferensek  ? 
Másoktól várják — a képviselőtestülettől — hogy 
felkaroltassanak,  ügyeik előbbre vitessenek ? No 
ezt ugyan várhatják, akár Ítéletnapig ! De sőt 
minél tovább várják, annál kevésbé fogják  el-
érni. Pedig mi az, ami városunk anyagi és szel-
lemi életében fontos,  ami az ő jövőjét képezi? 
A községi iskola utópiává vált kérdése nem az ? 
Miért oly szerények és indifferensek  tehát ? 
Hisz abba az iskolába jár két-háromszáz gyer-

Trek,"idevaló polgárok gyermekei, abban az in-
tézetben nyerik első oktatásukat sokan és sokan 
vannak, akik ott is végzik be azt. És mégis, 
mint tengeri kigyó rágódik már ez a kérdés 
évek óta a város testén, majdnem minden köz-
gyűlésen tárgyalásra van kitűzve s még soha 
sem nyert befejezést  s hogy fog-e  nyerni? ez 
idő szerint nagyon prekárius. 

Sokkal nagyobb moloch ez minálunk mint 
máshol volt. Sokkal többet fölfal  a város ele-
ven erejéből, mint kellene. Megeszi az időt, a 
tehetségeket, a közérdeklődést. S a polgárság? 
Az nézi csöndesen, ha ugyan törődik egyáltalán 
vele, hogy a képviselőtestület mint csiuál e fon-
tos, aktuális kérdésből operettet elvi határoza-
taival. 

Milyen pompás alkalom kínálkozott csak a 
tavaly is olcsó pénzen egy alkalmas intézethez 
való jutásra. A kő- és agyagiparí szakiskola 
épülete idők folytán  szűknek bizonyult. A mi-
niszter elhatározta egy uj épitését s a régit, mi-
vel tudomása volt a városi szükségesekről, meg-
vételre ajánlotta föl,  amely abban az állapotá-
ban községi iskolának igeu alkalmatos lett volna. 
No lett erre riadalom. Mit, csak nem vesszük 
Illeg azt 26 ezer forinttal,  mikor mi azzal a 
pénzzel sokkal különbet tudunk építtetni? 

Ez ezelőtt két évvel történt. Akkor ki-
küldött a képviselőtestület egy bizottságot, hogy 
nézzen egy alkalmas hely után s arra az időre 
ideiglenesen egy évre a Mária Valéria kisded-
óvó helyiségében helyezte el az iskolát. Tehát 
abba az intézetbe, amely direkt annak pénzével, 
saját czéljaira épült. Azonban eltelt egy év: 
az osztályok száma szaporodott; eltelt még egy: 
most már nem fért,  az épités immár elodázha-
tatlanná vált. No ez már baj. Helyiség még 
most sem volt De hát mit is tegyünk ? Enged-
jük meg neki, hogy 1899. szeptemberig vala-
hogyan csak húzza ott ki. Igen ám, de nem 

fér,  teljességgel nem fér  el ott az a pár száz 
növendék. Nem fér?  Hát mire valók az óvónői 
lakások? Ki kell telepiteni onnan. Egy, kettő. 
A helyre szükség van, csak nem fogjuk  tekin-
tetbe venni annak eredeti intenczióját? Az óvó-
nők kiköltöztek, falakat  bontogattak le, hogy 
valahogyan alkalmassá lehessen tenni s ilyen 
formán  az óvóda elveszítette kondiczió sine 
qua nonját. 

E közgyűlésen e kérdés újra föl  volt vetve 
a tanács által, még pediglen olyan alakban, 
hogy a Kossuth-utczai Koronkai telket, mely 
ca 1400 • öl 29,000 frttal  megvételre ajánlotta 
föl  a képviselőtestületnek, hogy az ügy végre-
valahára megoldást nyerjen. Huszonkilenczezer 
forint.  . . ? ! — zúgott föl  a közgyűlés — talán 
csak nem tetszett komolyan mondani ? De a 
midőn a közgyűlés látta, hogy ennek fele  sem 
tréfa,  alkudozásba bocsátkozott. Nem volna jó 
a barompiacz? Nem, nem, hisz az büdös! — 
czáfolá  meg a másik fele.  Igen ám, de ez drága ! 

Az drága, ez büdös, hát nem nagyszerü-e 
ez ? Nem mulatságos időtöltés-e az ilyen közgyű-
lés ? Amidőn ilyen, mondhatni jelenleg a legfonto-
sabb kérdés kerül szőnvegre, efféle  dolgokkal 
hozakodnak elő. S a végeredmény? — kérdi a 
nyájas idegen — no hát az az, hogy ki lett 
küldve egy bizottság ez ügyet tanulmányozni s 
észleleteit kéri a képviselőtestület elé terjeszteni. 

Tehát az operett elől kezdődik. Lehet tap-
solni. S a gyermekek ? Azok még egy évig va-
lahogyan csak megférnek  abban az épületben, 
ha mindjárt hering módjára is. 

De hátha beüt abba az intézetbe valami 
járvány, a milyen még nem volt? Ugyan, ugyan, 
kérem, szól a tisztelt képviselőtestület, már ho-
gyan is méltóztatik ilyet még ki is gondolni? 
Nincsen-e városunknak egészséges, hegyi leve-
gője, tiszta jó ivóvize, sok szabad és játszótere, 
amelyek mind kizárják annak az eshetőségét. . . 

Szomorú, nagyon szomorú dolog biz ez, 
hanem vigasztaljuk magunkat, hogy nem csak 
ezzel vagyunk igy, nem ez az első eset, de nem 
is az utolsó. De váljon nem gondolják azt, nem 
eléglik meg a városatyák, hogy ilyen rendszer-
rel alig ha valaki sokáig kitarthatja a városi 
ügyek vezetése mellett, mert végtére is nem 
lehet kivánni senkitől, hogy föláldozza  idejét, 
tevékenységét a közjóért, a midőn látja, hogy 
ugy sincs annak semmi foganatja,  nem értünk 
meg még a haladásra, csak ugy hátul kullo-
gunk abban. Erőiket, tevékenységüket nem a 
nagy alkotásban a közügyek szervezésében, a 
közczél előbbre vitelében, hanem sallangokban, 
szólamokban, hamis frázisokban  keresik; ha-
szontalan küzdelemben, szóharczban vesztegetik 
el, ahelyett, hogy a hatalmas városi problémára, 
annak okvetlenüli megoldására vetették volna 
magukat. 

Hanem ez mindhiába! Jól tudjuk, hogy 
most ismét csak borsót dobáltunk a falra,  mert 
hát ahol több a fekete  ember, mint a fehér, 
minden ideál fekete  és a pokol — fehér. 

De váljon soha senji lesz vége e szomorú 
operettnek ? j— 

Belföld. 
Alispán jelölés. Jakab  Gyula alispán nyug-

díjazása következtében megüresedett alispáni szék 
október 6-iki betöltése ügyében nagyban folynak  már 
megyeszerte az előkészületek. Ez ideig két komoly 
jelölt van, u. m. Dr. Bamonlcos Andor belügyminiszteri 
s. titkár, a hivatalos jelölt és Dr. Gyarmathy  Dezső 
polgármester, akit meg a régi szabadelvű párt több 
tagja kiván megválasztani. Gyarmathy  érdekében 17-én 
mintegy 20 -25 tagu deputáczió járt Hollaki  főispán-
nál kérni őt, hogy ügyököt támogassa, a mit azonban 
Hollaki még ez időszerint nem Ígérhetett meg. Da-
monlos már mintegy hete vármegyénkben tartózkodik. 
Ilyenformán  bárki is lesz megválasztva a két jelölt 
közül, a vármegyei tisztviselők előbaladása ismét jó 
darab időre be lesz zárva, mivel abban az esetben, 
ha azt a főjegyző,  s mint ilyen az alispáni székhez 
legközelebb álló foglalta  volna el, egyszerre hat köz-
igazgatási tisztviselő léphetett voína előre, s még 
egy UJ gyakornokot is lehetett volna kinevezni. 

A választások tisztasága. A belügyminiszter 
a képviselőválasztásokra vonatkozólag, a következő 
körrendeletet küldte a törvényhatóságoknak: 

A képviselőválasztásokra vonatkozó 1899. XV. tör-
vényczikk íőczélja, hogy a választási visszaéléseknek és a 
megvesztegetéseknek elejét vegye. A kerületek szerint való 
szavazási rendszer természetes következése, hogy a választók 
községeikből a választási urnához szállíttatnak. Ebből ki-
folyólag  gyakran megtörténik, hogv az illető képviselőjelölt 
maga szállíttatja választóit a szavazáshoz. A választásokról 
intézkedő törvény megengedi ugyan ezt az eljárást, hogy 
azonban semmiféle  visszaélésre vagy megvesztegetésre alka-
lom ne legyen és minden rendelenesség megakadályoztassék, 
a belügyminiszter utasitja a törvényhatóságokat, hogy kü-
lönös tekintettel a helyi, közlekedési és választási viszo-
nyokra, dolgozzon ki egy fuvarbér-szabályzatot  s azt az il-
lető közgyűlési határozattal és esetleg a beadott különvéle-
ményekkel együtt legkésőbb ez évi november elsejéig jóvá-
hagyás végett a belügyminiszterhez felterjessze. 

A boritaladó és husfogyasztási adó 1900-ban. 
A pénzügyminiszter utasításául adta a pénzügyi ha-
tóságoknak, hogy a boritaladót és a husfogyasztási 
adót 1900-ra föltétlenül,  1901-re pedig a fölmondási 
jog föntartasával  biztosítsák; további időre pedig 
mem szabad szerződést kötniök. Azok a szerződések, 
melyek a jövő évre is szólanak, csak akkor mon-
dandók föl,  ha az illető község a bor- és husfogyasz-
tási adópótlékoknak az állami borital- és husfogyasz-
tási adóval való együttes biztosítását óhajtja. Min-
den más esetben csakis a miniszter külön fölhatal-
mazása alapján történhetik a fölmondás  s ily föl-
hatalmazást a pénzügyigazgatóságok csakis rendkívül 
fontos  okok fönforgása  esetében kérhetnek. Azzal, 
aki határozott időre szóló italmérési engedély alapján 
gyakorol italmérést, megváltási szerződés nem köt-* 
hető. A község kívánatára a szeszfogyasztási  adópót-
lék is együtt biztosítandó az állami adókkal, de e2 
nem történhetik kisebb ősszegért, mint amennyit 
az illető község minimális összegül megjelölt. 

Az ipartüzö katonaság. A kassai kereskedelmi 
és iparkamara legutóbbi ülésén tárgyalták azt a 
hadseregnél a hazai kisipar mérhetetlen kárára meg-
honosított szokást, hogy a kisipar körébe vágó ösz-
szes javítási és helyreállítási munkákat a katonaság 
a besorozott iparossegédekkel végezteti. Miután ez 
határozott törvénytelenség, amennyiben a katonai 
kiképzésben részesítendő ifjút  ettől a tulajdonképeni 
feladatáról  saját kárára elvonja és miután a besoro-
zott iparos munkaerőknek ilyetén törvényellenes al-
kalmazása a hazai kisipart egyik keresetágától meg-
fosztja,  a kamara a kereskedelmi minisztériumhoz 
fölterjesztést  intéz, melylyel a törvényellenes eljárás 
megszüntetését kéri. 

A tisztességtelen verseny ellen. Megemlékez-
tünk már arról, hogy a kereskedelmi minisztérium-
ban most már komolyan foglalkoznak  a tisztesség-



1899. szeptember 24. Udvarhelyi Hiradó 39. szám. 

telen verseny megakadályozásának kérdésével. Érte-
sülésünk szerint a kereskedelmi miniszter az illető 
szakkörök meghallgatása czéljából október 12-re an-
kétet hiv össze és fölszólítja  a Kereskedelmi Csar-
nokot, a Fővárosi Kereskedők Egyesületét, a Füszer-
kereskedők Egyesületét, a Magyar Kereskedelmi Uta-
sok Egyesületét, és a többi fővárosi  kereskedelmi 
egyesületeket, hogy egy-egy kiküldöttel képviseltessék 
magukat az ankéten. 

Jakab Gyula. 
Novemberben lesz esztendeje, hogy Jakab  Gyula 

alispán nyugdíjazási ügye kisért a megyében. A vár-
megye nyugdíj választmánya 1898. november 26-án 
tartott ülésében tárgyalta az alispáunak nyugdíjazási 
kérését s azt el is fogadta.  Ez eset aztán egy rend-
kívüli közgyűlésen élénk vitára adott alkalmat, mi-
vel a volt megyei ellenzéki párt sehogy sem tudott 
az ő nyugdíjazásába belenyugodni s igy történt meg 
az, hogy az alispán — mivel a közig, bíróság ez 
ügyben még egy félév  múlva sem hozta meg hatá-
rozatát — egy félévi  szabadságidő letelte után, ál-
lásába visszahelyeztetett. 

Az ügy végre, mivel közbejött a kormányvál-
tozás is, a minisztériumban e hó 13-án nyert elin-
tézést s ide mihozzánk 16-án érkezett le az, mely-
ben Jakab Gyula alispáunak hosszas és szorgalmas 
munkálkodása után, nyugdíjazása elhatároztatott. 

Ez alkalomból nem tartjuk érdektelennek fel-
újítani, hogy Jakab Gyulát a vármegye bizalma 1897. 
őszi közgyűlésén ültette ebbe, a semmi esetre sem 
irigylendő székbe, melyre őt egyenes lelke, nyílt ka-
raktere predesztinálta. 

Jól ismertük őt valamennyien. Ugy a központ-
ban, mint a vidéken mindenki igen jól tudta, hogy 
milyen egyszerű puritán ember ő. Nem basáskodik, 
nem kihivó a modora, inkább szerény, mint paran-
csoló. Nem bőbeszédű, ami talán összefüggésben  van 
az említett jó tulajdonságaival — de amit mond, az 
határozott, szinte kijelentésnek látszó vélemény. 
Egyébként is csupa energia az egész ember. Makacs, 
hajlithatatlan és nincsen benue egy szemernyi sem 
a diplomatából; nem kerülgeti a dolgokat, nyersen 
egyenes, ha az igazát érzi. 

Nehéz időben foglalta  el az alispáni széket. 
Maguk a politikusok sem ismerték ki teljesen a 
helyzetet, azonban ő a természetes észjárásával, tar-
tózkodó modorával soha sem exponálta magát senki 
mellett sem. Nem politizált, sőt mindig azon volt, 
hogy miképpen is volna lehetséges a különböző pár-
tokat megyénk érdekében összehozni, összeforrasz-
tani. Azonban, hogy ez miért nem volt lehetséges 
akkor, igen jól tudjuk. 

Jakab Gyula kimagasló, ismert alakja volt a 
megyei társadalmi közéletnek, akinek távozását so-
kan meg fogják  érezni, mivel jószivével a hozzáfor-
dulók ügyét lelkiismeretesen, tőle telhetőleg felkarolta. 

Azonban, midőn megválik állásától, jól esik 
hinnünk, hogy az nem a közügyektőli végleges sza-
kítását jelenti, hanem mint magán ember is, me-
gyénk fellendülésére  szenteli még mindig fiatalos 
munkaerejét. 

Városunk félesztendeje. 
Székely-Udvarhely város tanácsához, rendőr-

séghez és pénztárhoz beadatott összesen 13,248 ügy-
darab, melyből közigazgatási 5212, árvaszéki 540, 
iparkihágási 246 db. Rendőrkapitánysághoz közigaz-
gatási 3267, községi bírósági 731, kihágási 1353, 
pénztár és adóügyi 1896 darab, melyből 25 nem 
nyert elintézést. 

Képviselőtestületi gyűlés volt 7 ; ezekben el-
láttatott 103 ügydarab. Árvaszéki ülés volt 38; el-
láttatott 301 ügydarab. 

Iparigazolgány kiadatott 57, ezek után befolyt 
87 frt.  Ipar kihágásért meg lett büntetve 32 egyén 
33 frt  50 krig. 

Cselédkönyv kiadatott 30. Cseléd a nyilván-
tartásba bejelentetett 344. Igazolási jegy kiadatott 9. 
Tánczengedély kiadatott 16. Tolonczoltak száma 144. 
Tüzeset 2, kár 2066, melyből biztosítva volt 615 frt, 
Elzárás büntetést állott ki 84 egyén, 248 napot. 
Pénzbüntetés a szegényalap javára kiszabatott 840 
frt  50 kr, ebből bevétetetett és elszámoltatott 416 
frt  46 kr, vagyontalanság miatt lezáratott 141 frt, 
jelen évre hátrálék czimen átjött 283 frt  04 kr. 

Közpénztár:  1. Közpénztári napló szerint kész-
pénzben bevétel 32,938 frt  50 kr. Kiadás 31019 frt 
8»•/, kr, készlet 1918 frt  611/, kr. 

2. Kövezetvám bevétel 1772 frt  29J/2 kr; ki-
adás 1766 frt  40 kr, készlet 5 frt  891/, kr. 

3. Szegényalap készpénzben bevétel 6621 frt 
11 kr, kiadás 6611 frt  11 kr, készlet 11 frt.  Ér-
tékben bevétel 4617 frt  65 kr, kiadás 4409 frt  54 
kr, készlet 208 frt  11 kr. Magán kötvény bevétel 
5000 frt. 

4. Ipardijak bevétel 916 frt  97 kr, kiadás 880 
frt  10 kr, készlet 36 frt  87 kr. 

5. Tűzoltó alap bevétel 859 frt  03 kr, kiadás 
602 frt,  készlet 257 frt  03 kr. 

6. Útadó bevétel 890 frt  74 kr, kiadás 875 frt 
47 kr, készlet 15 frt  27 kr. 

7. Építési és szabályozási alap készpénzben 
bevétel 129 frt,  kiadás 127 frt,  készlet 12 frt.  Ér-
tékben 565 frt  60 kr. 

8. Tisztviselői nyugdijalap készpénzben bevétel 
12601 frt  12 kr, kiadás 12431 frt  85 kr, készlet 
169 frt  27 kr. Értékben bevétel 11220 frt  82 kr, 
kiadás 10,000 frt  60 kr, készlet 1229 frt  22 kr. 
Magánkötvény bevétel 10,000 frt. 

9. Mária Valéria gyermekkert értékben 500 frt, 
kiadás 224 frt  43 kr, készlet 175 frt  57 kr. Érték-
ben bevétel 69 frt  65 kr. 

10. Közigazgatási őrizet, értékben bovétel 
165396 frt  64 kr, kiadás 5107 frt  53 kr, készlet 
16289 frt  11 kr. 

11. Polgármesteri letét 272 frt  83 kr. 
13. Rendőri főkönyvi  letét készletben 206 frt 

79 kr. 
14. Rendőralkapítányí készletbea 206 frt  79 kr. 
Árvapénztár-.  1. Árvanapló szerint készpénz-

ben bevétel 20672 frt  85 kr. 
2. Árvái letéti napló bevétel 12135 frt  95 kr, 

kiadás 11572 frt  06 kr, készlet 563 frt  89 kr, ér-
tékben bevétel 5227 frt  65 kr, kiadás 1864 frt, 
készlet 3363 frt  07 kr. 

3. Árvái őrizet napló, értékben 7578 frt  20 kr, 
tehát az árvái pénztárban összesen készpénzben be-
vétel 32808 frt  80 kr, kiadás 30532 frt  22 kr, kész-
let 5276 frt  58 kr ; értékben bevétel 5227 frt  65 kr, 
kiadás 1864 frt,  készletben 3363 frt  07 kr; magán-
kötvényekben készlet 34636 frt  95 kr. 

Állami  adó:  1. Állami adó bevételi napló be-
vétel 13216 frt  48 kr, kiadás 13216 frt  48 kr. 

2. Küladó és illeték napló bevétel 279 forint 
527, k r 

3. Birtokrendezési költség bevétel 2 frt  14 kr, 
kiadás 2 frt  14 kr. 

4. Iparkamarai illeték bevétel 205 frt  52 kr, 
kiadás 205 frt  52 kr, tehát összes állami adó 13703 
frt  66Y<? kr bevétel és 13703 frt  6672 kr kiadási 
szaporodás 977 frt  07 kr ; törlés 2883 frt  22 kr. 

Gazdasági  állapot  A szarvasmarha állomány 
785, bival 74, ló 247, sertés 849, juh és kecske 80 
drb. Országos és hetivásárokon eladatott szarvas-
marha 3228, bival 172, ló 226, juh és bárány 11226 
db. Levágatott szarvasmarha 749, borjú 963, sertés 
734, bárány 7006, juh 1134 db. 

Elemi csapás nem fordult  elő, termés jó köze-
pesnek mondható. 

Egészségügy.  Heveny fertőző  betegség előfordult 
17 esetben, melyek közül 8 bárányhímlő, 1 roncsoló 
toroklob és 1 hasi hagyraáz 1. Idült ragályos beteg-
ség, a trachoma 1 esetben fordult  elő. 

Vendéglők, korcsmák, magánlakházak, udvarok 
egészségügyi szemponiból megvizsgáltattak 2 alka-
lommal.Piacz és élelmiszerek megvizsgáltattak 26-szor. 
Mészárszékek vizsgálata és próbamérés 41-szer volt. 

Ntvelésügtj.  Az állami főreáliskolába  be volt 
iratkozva 157 tanuló; az ev, ref.  kollégiumba 245; 
a róm. kath gimnáziumba 272 ; a Mária Valéria 
óvodába 54; a községi elemi iskola három osztályába 
182 ; a róm. kath. elemi iskolába 140; az ev. ref. 
leányiskolába 98; a róm. kath. leányiskolába 265: 
a m. kir. áll. kő- és agyagipiri szakiskolába 50: a 
az elsőfokú  ipar- és kereskedelmi iskolába 180. 

Népesedési  mozgalom.  Született: róm. kath. 52, 
ev. ref.  48, unitárius 1, gör. kath. 2, ágost. evang. 
3, izraelita 4, tehát összesen született 110, ebből fiu 
59, leány 51; elhalt 98, ebből fiu  44, leány 54; 
halva született 2; házasodott 24 pár. 

Katonaügy.  Az 1899. évben az összeirt állitás-
kötelesek száma a 3 korosztályból összesen 114: 
ezek közül meghalt 4, idegen járásba nyert illeté-
kességet 1, téves felvétel  miatt töröltetett 1, távol 
maradott 13, sorozás alá került  97 egyén. Ezekből 
besoroztatott a közös hadseregbe 27, a honvédség-
hez 8, fölös  szám van 13, alkalmatlannak találtatott 
49, 1864-től 1878-ig áljandó nyomozás alatt van 
35 egyén. • 

Újdonságok. 
Olvasóinkhoz. A közeledő évnegyeddel szemben 

lapunkat fölösleges  sok szavakkal ajánlani az olvasó-
nak. Megmondtuk már, hogy az olyan bizonyítvány, 
melyet maga állitt ki a lap maga mellett, nem sokat 
érhet okos olvasó előttt. Egy lapot hosszabb időn a 
megtartásából lehet csak alaposan megítélni, épp 
ugy, mint a barátot. Annyit már eddig is bebizonyí-
tottunk, hogy függetlenek  vagyunk minden irányban 
s czélunk a közérdeket ugy szolgálni, a mikép a 
magyarság erősödése kívánja. Komoly törekvésünk-
ben a közönségnek minél élénkebb, frissebb,  meg-
bízható és tisztességes hangon irt lapot adni, nem 
fogunk  lankadni ezután sem, sőt a közönségnek la-
punk iránt példátlanul megnyilatkozott rokonszenvét 
kettőzött igyekezettel kívánjuk kiérdemelni. — Az 
előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk homlo-
kán olvashatók. Lapunk szerkesztésében a mai szám-
tól kezdve az a változás állott be, hogy a felelős-
séget a lap szerkesztéseért Becsek  Aladár lapunk 
tulajdonos-kiadója és szerkesztője vállalta magára, 
míg Szabó  Kálmán továbbra is lapunk munkatársa 
marad. 

Kinevezés. A kultuszminiszter Vánky  'Viola ok-
leveles tanítónőt, Vánky Kálmán mérnöknek leányát, 
a kőhalmi állami elemi népiskolához rendes tanító-
nővé kinevezte. 

Udvarhelyvármegye költségvetése. A napok-
ban küldték meg a törvényhatósági bizottság tagjai-
nak Udvarhelyvármegye 1899. évre szóló költségve-
tési sommázatát. A szükségléti szakasz 62405 frt  50 
krban lett megállapítva, melyből a tisztviselők, se-
géd- és kezelő személyzet fizetése  és lakpénze 51721 
frt  50 krt veszen föl.  A fedezeti  szakaszhoz az ál-
lampénztár 60500 frttal  járul, mig az ingatlanok jö-
vedelméből 1572 frt  50 kr, különféle  bevételekből 
55 frt,  téritményekből 278 frt  folyt  be s igy tehát 
az egész szükségleti szakaszra megvan a fedezet. 
Egyszerre lett megküldve a költségvetési sommázat-
tal a bizottsági tagoknak Udvarhelyvármegye tör-
vényhatóságának a törvényhatósági közutaknak 1897. 
és 1898. évi építési, kezelési és fentartási  kiadásai-
ról, másrészt az érintett kiadások fedezésére  szük-
séges bevételekről szóló zárszámadása is. 

Dr. Bedő Sándor ügyvéd, Udvarheíyváffnegye~ 
tb. főügyésze  ügyvédi irodáját október hó 1-én a 
Kossuth-utczában lévő Kapcza Antal-féle  házba he-
lyezi át. 

Jakab Gyula alispántól csütörtökön délután 
búcsúzott el a megyei tisztviselői kar, mely alka-
lommal gróf  Lázár Ádám főjegyző  tolmácsolta a 
tisztelgők érzelmeit. Nem nyujtunk át — úgymond 
beszéde végén — semmi emléktárgyat, a mint az 
ilyenkor szokás, mert bármi is volna az, amúgy sem 
fejezhetné  ki annyira, nem bizonyíthatna a mellett 
a ragaszkodás mellett, melyet a távozó hosszú szol-
gálata alatt magának kiérdemelt. A gróf  szavaira 
Jakab  meghatva válaszolt. Megköszönte a beléje he-
lyezett bizalmat s felemiitette,  hogy hosszú szolgá-
lata alatt, habár voltak is kellemetlenségei, bő kár-
pótlást nyert azért mindig azzal a ragaszkodással és 
bizalommal, melylyel vele szemben a tisztviselőikar 
viseltetett. Majd Hollaki  főispán  — ki ez aktuson 
jelen volt — fejezte  ki azt a veszteséget, a mely a 
közigazgatást Jakab távozásával érte. Jakab Gyula 
megköszönte a szívélyes szavakat s Ígéretet tett, 
hogy ha bár állásából távozik is, ő reá mindvégig 
számithat ugy a főispán,  mint az egész vármegye, 
mivel legfőbb  kötelességének ismeri vármegyéje ja-
vára tovább is munkálkodni. 

Az aszfalt ügyhöz. Addig-addig, hogy a sok 
fellebbezés  daczára is még ez évben lesz aszfaltunk, 
ha mindjárt csak részben is. A kereskedelemügyi mi-
niszter ugyanis a mult héten a város által hozzá 
felterjesztett  kérésére, az aszfaltmunkálatok  állandó 
ellenőrzésére Hoffmann  Sándor kir. államépitészetí 
mérnököt küldte ki, s jelezte azt, hogy a jóváhagyás 
végett nála levő szerződést előreláthatólag ínég e hó 
25-éig leküldi. Az építtető czég mérnöke Ígéretet 
tett, hogy ebben az esetben még a folyó  évben el-
végzik a Kossuth-utcza mindkét oldalát és a Piacz-
tért egész kereken. 

Udvarhelyvármegye nemes családjai. Igen ér-
dekes, vármegyénk közönségét a legközelebbről ér-
deklő mü összeállításán dolgozik Pálmay József  v. 
megyei allevéltárnok. A könyv Udvarhelyvármegyé-
ből származott, vagy itten szerepelt nemes családok 
történetét czimereivel együtt foglalja  magába a leg-
pontosabb adatok nyomán. Volt alkalmunk betekin-
teni a készülő köny kéziratába, s a legjobb lelki--
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ismerettel elmondhatjuk, hogy az akkora utánjárással, 
mély kutatással készült, hogy a hasonmunkák bár-
melyikével kiállja a versenyt. A könyv mintegy 800— 
1000 család leszármazási tábláját foglalja  magában, 
s hozzávetőlegesen mintegy ötven nyomtatott ivre 
fog  terjedni. Pálmay, mint értesülünk, hogy könyve 
még reálisabb alapokon készüljön a mü végleges ösz-
szeállitása [előtt a vármegyében körutat fog  tenni, 
felkeresve  az egyes családokat, hogy ő tőlük is besze-
rezze informáczióit,  a még szükséges adatokat. Fel-
hívjuk tehát az érdekeltek figyelmét,  hogy a család-
jaikra vonatkozó adatokat Jsaját és a vármegye ér-
dekében is a könyv szerkesztőjének rendelkezésére 
bocsássák. 

Virilisták névjegyzéke. A legtöbb adót fizető 
megyebizottsági tagok 1900. évre érvényes névjegy-
zékét a megyei igazoló választmány már összeállí-
totta. A névsort Ugrón  Gábor nyitja meg, mint leg-
több adót fizető  1646 frt  45 krral. A második adó-
fizető  Beiter József  parajdi gyufagyáros,  ki 1538 frt 
37 krt fizet.  A bizottsági tagok névsorát (106. folyó-
szám) Soó  Gáspár zárja be 126 frt  18 krral. A 6-ik 
póttagnak az adója 114 frt  77 kr. 

Az ev. ref. kollégium tanári kara 60 felsőbb 
osztályú tanulóval 3 napig tartó tanulmányi kirán-
dulást  rendez Szászváros, Piski, Hátszeg, Petrozsény, 
Lupény és Vajda-Hunyad vidékére az ottani kőszén-
bányák, vasgyárak, ókori régiségek és történelmi 
nevezetetességek megtekintésére. A tervezet szerint 
indulás f.  hó 29-én Szászvárosra, onnan 30-án menet 
Petrozsényba, Lupényba s vissza Hátszegre ; okt. 
1-én Vajda-Hunyadra s Piskibe. Piskiből visszain-
dulás okt. 1-én este; hazaérkezés okt. 2 án reggel. 

Furfangos gazemberek. Nem közönséges mód-
ját eszelte ki két életrevaló fiatalember,  névszerint 
Weintruub  Zsigmond lembergi és Tahit  Adolf  buda-
pesti illetőségű egyén az olcsó pénzhez való jutás-
nak. Ügyanis JSicker  Salamon képügynök czimére 
budapesti házától hárorm ládáról szóló szállítólevél 
érkezett a helybeli postához posterestante. Neszét 
vette ennek a fentemiitett  két fiatalember  s a leve-
let ők kerítették magukhoz, jelentkezvén a postán 
Nicker személyében. A levelet természetesen minden 
nehézség nélkül megkaplák s így a 150 frt  értékű 
ötven darab képet a vasúti állomáson a legártatla-

"írefetrarci.czal  kiváltották. Három nap sem telt bele 
s azokou 1—2—3 írtjával túladtak a azután kereket 
oldottak, Csikfelé  vévén utjokat. A poruljárt ügynök 
a napokban tett feljelentést  a rendőrséghez, a mely 
aztán a nyomozatot a legerélyesebben vezette be. 
Különben az ügy át lett téve az ügyészséghez, amely 
ellenök csalás és okirathamisitás czimen indította 
nug a eljárást s igen valószínű, hogy a két vállal-
kozó szellemű fiatal  ur már a napokban le lesz fü-
lelve, de hogy fog-e  valami megtérülni a képek árá-
ból nagyon kétséges. 

Áthelyezés. A kultusz miniszter Nevorál  Ist-
ván parajdi áll. el. iskolai tanítót a ruttkai áll. el. 
iskolához áthelyezte. 

Tanulók kirándulása. A helybeli állami főreál-
iskola négy felsőbb  osztályú növendékei tegnap reg-
gel a homaródalmási barlangba tettek kirándulást 
tanáraik vezetése mellett. A kirándulók még estére 
visszatértek. 

Regruta-bál. Mint jeleztük volt, a folyó  évben 
besorozott v. ifjak  jövő hó 1-én a Budapest-szálló 
összes termeiben, részben az agyagfalvi  Székely-em-
lék, részben az Iparos-kör könyvtára javára jóté-
konyezélu ujonczbált rendeznek. A meghívókat már 
a mult vasárnap szétküldte a rendező bizottság, 

* mely azóta permánencziában van s a legszebb reménnyel 
néz a mulatság elé. A bálra a Sándorka zenekara 
van szerződtetve, a mely akkorra Aradról föltétlenül 
hazajön. A beléptidijak 1 frt  és 1 frt  50 krosak. A 
kik tévedésből meghívót nem kaptak, de arra igényt 
tartanak, a r.-bizottsághoz szíveskedjenek fordulni. 

Városi közgyűlés. Székely-Udvarhely város 
21-én, csütörtökön tartotta meg ez évi harmadik 
rendes közgyűlését dr. Gyarmathy  Dezső polgárin* 
ter elnöklete alatt, lanyha érdeklődés mellett. A bi-
zottsági tagok mindössze 20—25-ön jelentek meg, 
akik azonban az egész nap tartó gyűlést végig ki-
tartották. Az elnöki megnyitó után Bod  Károly 
képviselőtestületi tag tett hétféle  ügyben interpellá-
cziót, a melyekre az elnök válaszai tudomásul vé-
tettek. A jövő évi költségvetés tárgyalása, mivel Í 
megelőzőleg szétküldött költségvetés keretéből a már 
időközben felvett  12000 frt  és a Mária Valéria gyer-
mekkert felépítésének  kiegészítéséül megszavazott 
16000 frt  nem volt felvéve,  délutánra maradt, ami-
korra azok fedezésére  szükséges jövő évi S°/o kamat 

is ki lett tüntetve. Ilyenformán  a jövő évre megsza-
vaztatott 6°/0 közigazgatási, 5% felsőleányiskolai,  3°/0 
Mária-Valéria gyermekkerti és 2% ipariskolai, össze-
sen 16°j0 pótadó,  amely máskülönben ugy állott elő, 
hogy az évek hosszusorán megszavazott és kivetett 
2% pótadó nem lett kiróva, s a képviselőtestület 
egyik korábbi közgyűlésén az ilyenformán  már 14000 
frtra  felszapórodott  összeget, ahelyett hogy vissza-
menőleg felhajtotta  volna, törülte. Az elnöki meg-
nyitó, amely egyszersmind a város jelenlegi helyze-
tét kívánja feltüntetni,  így szól: 

Tekintetes képviselő testület! 
Ugy én magam, mint a tanács, szigorú feladatunkká  tűz-

tük ki, hogy a képviselőtestület támogatása melleit a város 
előhaladását a rendelkezésre álló minden eszközzel elősegít-
sük s az adminisztráczió pontos lebonyolításával évről-évre 
nehezebb kötelességünknek mindenben megfeleljünk.  Hogy 
ez utóbbi feladatunknak  mily mérvben feleltünk  meg, da-
czára a szertelenül fölszaporodott  aprólékos, nehézkes és 
igen sokszor teljesen haszontalan Írásbeli teendőknek, me-
lyek a közigatási hatóságokat terhelik, meggyőzheti a tek. 
képviselőtestületet nem csak jelentésem, hanem a bármikor 
megtekinthető kezelési könyveink. 

Nem tudunk azonban ugy megfelelni  feladatunk  első 
részének, bár az igények és követelmények az állam felsőbb 
hatóságok és társadalom részéről — rohamosan haladó ko-
runkban — hovatovább mind fokozódnak,  de nem tudunk 
lelelni azért, mert a jövedelmétől korábban mintegy mes-
terségesen megfosztott  városunk, hasonlólag más vidéki vá-
rosokkal a rájok rótt terhekkel és kötelességekkel szemben 
a törvényhozás által is megfelelő  ujabb jövedelmeket nem 
nyernek. 

A város vagyoni gyarapodása támogatás helyett akadá-
lyoztatik, a lakosság körében is a vagyonosodást nem ta-
pasztaljuk, az ujabb és ujabb terhek súlyos gonddal nehe-
zednek a kötelességét lelkiismeretesen és ámbíczióval telje-
síteni óhajtó közigazgatási tisztviselőre. 

Ezért pusztán a meglévő jövedelmekre való tekintetre 
jövő évi költségvetésünk a mult évi keretet tul nem haladja, 
de fentebb  emiitett faktorok  — állam, felsőbb  hatóság és 
társadalom — továbbá a képviselőtestület intézkedései, kö-
vetelései folytán  a tanács a kellő lépéseket megtette, hogy 
városunk haladásába ne akadályoztassék, amint méltóztatnak 
tudni, az aszfalt  munkálatok folyamatba  is vétettek, a vá-
góhíd felépítésére  szükséges intézkedések foganatosítása 
tárgyalás alatt van, a városház építéshez szükséges előtár-
gyalások szintén folyamatban;  az iskola építéshez szükséges 
telek vételére a mai közgyűlésnek ajánlat téve és ami fő, 
ezek reálizálásához szükseges kölcsöu végett már hónapok 
óta foly  a tárgyalás, mely azonban a péuzpiacz jelenlegi 
sajátságos helyzeténél fogva,  dűlőre nem juthatott. Ezekre 
való tekintettel költségvetésünkön — melyet e közgyűlésen 
törvényeink rendelkezése folytan  tárgyalni kelt — lényeges 
változást nem eszközöltünk és nincs módunkban mast tenui, 
ha a haladást az alappal össze akarjuk hasonlítani, hogy a 
pénzbeszerzés, illetve a már elrendelt kölcsönügy lebonyolí-
tása után egy pótköltségvetést terjesztünk elő, mely remé-
nyünk szerint csakhamar be fog  következni. 

lje legyenek meggyőződve, hogy sem én, sem a tanács, 
bár a haladásnak föltétlen  hivei vagyunk, helytelen számí-
tásokra épített tervezeteket elő nem terjesztünk, mert fő 
elvünk, hogy legalább a követeléseknek megfelelő  egyenér-
téket polgártársainknak biztosítsunk:. 

Tapasztaljuk, hogy a dolgok nem értéséből, néha ki-
csinyeskedéséből, sőt személyes ellenszenvből a közügyek 
előmozdítása érdekében tett intézkedéseink méltánytalan 
támadasnak vannak kitéve, de erős a meggyőződésem, hogy 
a t. képviselőtestület eddig tanúsított jóakarata és bizalma 
támogatásunkra lesz. Kérjük is jóindulatuk megtartását és 
nehéz küzdelmünkben támogatásukat. 

Tárgysorozatra volt felvéve  a tanácsnak a Ko-
ronkai teleknek iskolai czélokra való megvásárlása 
iránti javaslata. A közgyűlés nem fogadta  el. Ez 
ügygyei lapunk első helyén bővebben foglalkozunk. 
Ugyancsak tárgyalásra volt véve az Udvarhelymegyei 
Takarékpénztárnak alagcsövezés engedély iránti ké-
rése. Az alagcsövezést az emiitett intézet a Kossuth-
utczán keresztül és az Alsómalom-utczán hosszában 
egész a Küküllőig kívánja a csapadékvíz elvezetésére 
lefektetni.  A közgyűlés engedélyezte. Azután több 
kevésbé érdekes dolog nyert elintézést s a közgyűlés 
délutáni öt órakor ért végét. 

Unitárius istentisztelet. Októben hó 1-én a 
Bethlen utczai Vánky-féle  ház egyik szobájában uni-
tárius istentisztelet tartatik, mely alkalommal az 
Úrvacsora is ki fog  szolgáltatni a híveknek. 

Katonáink itthon. A segesvári hadgyakorlatok-
ról a mult héten érkeztek haza vasúton a katonák 
Pcrosan, fáradtan  érkeztek meg az edzett hadfiak, 
de édes reményféggel,  a kik már obsitot  kapnak. 
A hadgyakorlatok végével Probst  táborszernagy, 
különös örömét nyilvánította a csoportok kitűnő ki 
nézése, igen jó magatartása, fegyelmezettsége  és de-
rekas menetelései fölött,  a mi ugy mond, annál 
nagyobb elismerést érdemel, mert a hadgyakorlatok 
több napi igen nagy fáradalmakkal  jártak. 

Az olvasás saisonja .következik be a jövő ne-
gyedévvel, amely alkalommal melegen ajánlhatjuk 
közönségünk figyelmébe  a \eggazdagabb tartalomma 
megjelenő, tehát napról-napra legtöbb olvasnivalót 

nyújtó Pesti Hírlapot. A következő negyedév előfi-
zetői kapják meg a Pesti Hirlap karácsonyi ajándé-
kául a Pesti Hirlap nagy krpt-s  naptárát  az 1900. 
évre, mely különösen sok arczkép közlésével fog  az 
idén érdeklődést kelteni s legjobb szépirodalmi íróink 
müveit foglalja  magába. A Pesti Hirlap ára október 
hóra 1 frt  20 kr, negyedévre 3 frt  50 kr A Pesti 
Hirlap kiadóhivafala  (Budapest, V., Váczi körút 78.) 
jívánatra mutatványszámokat is küld. 

Jókai nászuton. Nagyobb meglepetés alig érte 
egyhamar a magyar nemzetet, minta minap, amikor 
koszorús költője, Jókai Mór megházasodott. Felesé-
gül vette azt a fiatal  drámai színésznőt, a ki Jókai 
Múzsáját a színpadon oly zengzetesen szólaltatta 
meg, akár félszázaddal  ezelőtt a költő első hitvese, 
Laborfalvi  Róza. Az egész nemzet áldása és a „Bu-
dapest" olvasóközönségének meleg érdeklődése kiséri 
az örökifjú  költőt nászutján, azé a lapé, mely Jókai 
esküvőjéről épen ugy, mint a legérdekesebb politikai, 
társadalmi, közgazdasági, művészeti és irodalmi ese-
ményekről a leggyorsabban, híven és kimerítően ér-
tesiti olvasóit. A „Budapest" e mellett a legolcsóbb 
politikai napilap. Előfizetési  ára egész évre 12 frt, 
egy hóra 1 frt.  Megrendelhető a kiadóhivatalban 
Budapesten, Sarkantyus-utcza. 

Meghívó. Hollaki  Árthur főispán  a küszöbön 
álló alispáni választás ügyében ma délután 4 órára 
a vármegyeház kistermébe bizalmas értekezletet hí-
vott össze. 

Az egy-forintos;allamjegyek már alig forognak; 
beváltásuk már többé-kevésbé már befejeződött.  A 
mennyiben még egyes példányok künn vannak, azok-
nak beváltása már csak ez év deczember 3l-ig 
eszközölhető. Erre vonatkozólag a napokban a követ-
kező hirdetés jelent meg: 

A Magyarország, ez az annyira elterjedt lap 
nagy sikereit annak köszönheti, hogy irányzatát 
semmiféle  magánérdek által befolyásoltatni  nem en-
gedi. Kizárólag e lapnak szenteli roppant szellemi 
erejét a magyar publiczisztika dísze és büszkesége : 
Bartha Miklós. Vezérczikkirói közé tartozik Kos-
suth Ferencz is. A lapélén pedig Holló Lajos or-
szággyűlési képviselő áll, a kinek nagy tevékeny-
sége és minden közszükségünk iránti élénk érzéke 
általánosan ismeretes. Odaadóan támogatja őt mun-
kájában dr. Lovászy Márton, a lap felelős  szer-
kesztője. Ki kell még emelnünk, hogy a „Magyar-
ország" hírszolgálata a leggyorsabb és a legtö-
kéletesebb ugy, hogy ez a lap magyar hírlap-
irodalomban valóságos specziálitás számba megy. A 
vidéki olvasó ugyanis már kora reggel kezébe kapja 
az előtte való napnak hű, pontos, megbízható és ki-
merítő krónikáját. Előfizetési  ára a lapnak egy évre 
14 frt,  egy hóra 1 frt  20 kr. Az előfizetési  pénzek 
postautalványon a „Magyarország" kiadóhivatalába 
(Budapest, Teréz körút 19 sz.) küldendők. 

Szerkesztői üzenet. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

K -a. Ön a házigondok mellett a verselésre adta magát, 
ez igen szép. A háziasság próza iasságában a költészet 
üditő oázis, mondaná egy szenvelgő női lélek, aki a fakalán 
mellett a pennát is forgatja  nagy bubánatára azoknak, kik 
ezt meg kell hogy hallgassák. Különben a pegesasuson való 
lovaglás asszonyaink kőzött divatos beteg-ég, mert hát e szár-
nyas ló igen türelmes paripa. 

Versét ön igen komolyan veszi s okvetlen nyomtatásban 
akarja látni egy ej történetét; itt adjuk, mert ha más helyen 
közölnők le, nagy baj lenne, mert ugy tudjuk, hogy ilyen 
versért nem a szerzőt szokta megverni az olvasó közönség, 
hanem a szerkesztőt. A verse különben itt következik: 

Fák susogása, gőzmalom zúgása, patak locsolása 
Rémesen a hangzik A sötét éjszakában. 
Zuhogó esőcsepp kopog az ablakon, 
Elmerengve én azt, csöndesen hallgatom. 
Azaz hogy hallgatnám, de az uram morrog, 
Szekírozza Őtet egy ármányos szúnyog. 
Asszony ! kérlek jere ! igy kiált utánam, 
Nem hallod, hogy zümmög e sötét szobában. 
Jaj, végem van, végem, 
Már agyon szúrt érzem. 
Gyújtsd fel  a lámpát s fogd  meg e bestiát 
Mert különben mondom, ágyamból kiugróm, 
Lázas sietséggel rohanok be hozzá, 
Hiven teljesítve kiadott parancsát. 
A lámpa felcsattan  a szoba fényárban  I — 
No te gyilkos szúnyog készülj a halálra! 
Csalogatva hivja, mérgesen keresi 
De az kifog  rajta s magát nem jelenti. 
Ott a kis szók alatt, ott nézd meg feleség, 
Hallom a mint zümmög a gyilkos ellenség. 
Megfogtad  ? igazán ? oh 1 te drága lélek, 
Mondtam én mindig, hogy csak érted élek. 
Dicshimnuszokat zeng s szeretettel csókol, 
Drága kis feleség  ugy-é nem haragszol ? 
Oltsd el hát kérlek a villanyos lámpát 
§ kivánj nekem megint nyugodt jó éjszakát. 



1899. szeptember 24. Udvarhelyi Hiradó 39. szám. 
A szoba sötét Jett, az eső még zuhog, 
No de hála isten! nem él már a szúnyog 
Leközöltük, de nehogy ezt buzdításnak vegye, mert eskü 

alatt kijelentjük, hogy többet nem engedjük magunk megvesz-
tegetni s verse könyörtelenül fog  a papírkosárba vándorolni 

D. K., Sz. J. Vergődés, Férjhez ment — nem közölhetők. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 5021—1895. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A székely udvarhelyi kir. tvszék, mint tlkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Sz.-Udvarhely 
város hitelszövetkezet végrehajtatónak, Borbély Lajos 
és érdektársai végrehajtást szenvedő elleni 150 frt  s 
járulékai kielégítése végett ezen kir. tvszék területé-
hez tartozó, sz.-udvarhelyi 1058. sz. tjkvben A + 
1612/2. hrsz. 110 frt,  1474. tjkvben A + 1168. hrsz. 
220 frt  kikiáltási árban az árverést elrendelte, 1899. 
évi november hó 20-ik napjának d. e. 9 órakor a 
sz.-udvarhelyi kir. tvszék tlkvi hivatalánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el-
fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10%-át 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hatóságnál megtekinthető. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. szept. hó 15-én. 

D e m é n y F . , 
kir. tvszéki egyes biró. 

Szám 4643—1899. 
tlKvi 

Á r v e r é s i feltételek. 
Parajdi Gagyi József  végrehajtatónak odavaló Biró Mik-

lósné Mánya Teréz végrehajtást szenvedő ellen 25 frt  tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében. 

1. Az 1899. évi november 18-ik napján délelőtt 10 óra-
kor Paraj d községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
árverés alá bocsáttatik a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék terü-
letén levő, Parajd községben fekvő,  a parajdi 55. számú tjkv-
ben A+ 4. rszám 117l/a hrszámu ingatlan, 400 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban. 

2. Ezen árverésen a fent  körülirt ingatlan 400 frt  ki-
kiáltási áron alul is eladatni fog. 

3. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs-
árának 10%-át, vagyis 40 frtot  készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyministeri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX- t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Vevő köteles a vételárt két egyenlő részletben és pedig 
az elsőt az árverés napjától számítandó 30 nap alatt, a mása-
dikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, de minden 
egyes vételár részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0-os 
kamatokkal együtt, az 1881. évi deczember 6-án 34425/1 M. 
sz. a. kelt rendeletben előirt módon a sz -udvarhelyi kir. adó-
hivatal, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. 

4. A bánatpénz az utolsó részletbe fog  beszámíttatni. 
5. Vevő köteles az ingatlant terhelő és az árverés nap-

ját követőleg esedékes adókat és átruházási illetéket viselni. 
6. Vevő a megvett ingatlan birtokába lép és annak 

haszna őt illeti. 
7. A vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881. LX. f-cz. 

intézkedései értelmében csak egy esetben fog  kiadatni, ha az 
árverés napjától számított 15 nap alatt az idézett törvényczikk 
187. §-a intézkedésének megfelelő  utóajánlat nem létezik. 

8. A tulajdonjognak vevő javára bekebelezése csak a 
vételár és kamatainak teljes lefizetése  után fog  hivatalból el-
rendeltetni, 

9. Amennyiben vevő az árverési feltételek  bármelzikének 
a kitűzött időben eleget nem tenne, az általa megvett ingat-
lanra az érdekelt felek  bármelyikének kérelme következtében 
az 1881. LX. t.-cz. 185. §-a szerint vevő veszélyére és költsé-
gére bánatpénzének elvesztése mellett ujabb árverés fog  el-
rendeltetni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899, augusztus hó 10-én. 

D e m é n y , 
kir. tvszéki egyes biró. 

• . . . . 

Sz. 4643—1899. 
végrh. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Gagyi 
József  végrehajtatónak Biró Miklósné Mánya Teréz 
végrehajtást szenvedő ellen 25 frt  s járulékai kielé-
gítése végett ezen kir. törvényszék területéhez tar-
tozó Parajd községben fekvő  a parajdi 55. számú 
tjkvben A+ 4. rszámu 117 J/a hrszámu ingatlanra az 
árverést 400 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lan az 1899. évi november hó 18-ik napjának d. e. 

10 órakor Parajd községházánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10%-át, 
vagyis 40 frtot  készpénzben vagy óvadékképes papír-
ban kötelesek a kiküldött kezéhez letenni. Az árve-
rési további feltételek  a hivatalos órák alatt ezen 
kir. telekkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899. évi augusztus hó 10-én. 

D e m é n y , 
kir. tszéki egyes biró. 

Szám 4609—1899. 

relme nélkül az 1899. évi október hó 16-ik napjának 
d. e. 9 órakor sz.-udvarhelyi kir. törvényszék telek-
könyvi hatóságnál megtartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fognak  adatni. A venni szán-
dékozók a becsárnak lO°/0-át készpénzben vagy óva-
dékképes papírban kötelesek a kiküldött kezéhez le-
tenni. Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. augusztus hó 7-én. 

D e m é n y , 
kir. tszéki egyes biró. 

tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz -udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Balló 
András szombatfalvi  végrehajtatónak Czimbalmas Fe-
rencz székelyudvarhelyi lakós végrehajtást szenvedő 
ellen 100 frt  s járulékai kielégítése végett ezen kir. 
törvényszék területéhez tartozó sz. udvarhelyi 292. 
tjk. A+ 1. sorsz. bejáró útból Szimbalmas Ferenczet 
illető jutalékára 1 frt;  sz.-udvarhelyi 317. tjk. A+ 
615. hrsz. bejáró útból Czimbalmos Ferencz jutalé-
kára 1 frt;  sz.-udvarhelyi 664. tjkvben felében  Czim-
balmas Ferencz alperes, másik felében  társtulajdonos 
Czimbalmas Anna nevére irt A+ 1396/2. hisz. fekvő 
7 frt,  1836. hrsz. 11 frt,  2462. hrsz. 4 frt,  2919. 
hrsz. 6 frt,  3150. hrsz. 8 frt,  3258. hrsz. 21 frt, 
1710/1., 1711/1., 1712., 1713. hrsz. 44 frt;  sz-ud-
varhelyi 671. tjkvben felében  alperes Czimbalmas 
Ferencz, másik felében  társtulajdonos Czimbalmas 
Anna nevére irt A+ 1703/3. hrsz. 4 frt,  2214, 2215. 
hrsz. 109 frt.  2314. hrsz. 7 frt,  2553. hrsz. 7 frt, 
2068/1, 2069/1, 2072/1, 2073/1, 2074/1, 2075/1. hrsz. 

: frt;  a sz.-udvarhelyi 703. tjkvben foglalt  A+ 
1680/a, 1680/b, 1680/c, 1680/d. hrsz. fekvőből  2/6-od 
részben Czimbalmas Ferencz jutalékára, sz.-udvar-
helyi 659. tljk. A+ 284/1. hrsz. fekvőből  Czimbalmas 
Ferencz jutalékára 8 frt  kikiáltási árban és pedig 
a 292., 664., 671., 703. sz. tjk. özv. Czimbalmas 
Ferenczné javára bekebelezett haszonélvezeti jog sé-

rülő- í>s f ő z ö k e i i i e i i c z é k n a g y r a k t á r a -

PAPP-ZAKOR ENDRE 
vaskereskedése 

Székely-Udvarhelytt 

TTan szerencsém ugy a helybeli, mint a vidéki közönség igen 
* becses figyelmét  felhívni  gazdagon berendezett 

Mindennemű vajda-hunyadi vasak, legjobb minőségű fiLő-
és fóző-kemenczék,  varrógépek 6 évi jótállásra. Épület- és 
butorvasalások, szerszámok legjobb minőségben, s nagyon olCSÓ 
árban árusittatnak el. 

Igen becses pártfogásért  esedezve kiváló tisztelettel 

P a p p - Z a k o r E n d r e . 

É p ü l e t - és h u t o r v a s a l i l s n a g y r a k t á r ! 

Saám 14975-1899 
szb. 

Ár lejtési hirdetmény. 
Alólirt főszolgabíró  részéről ezennel közhírré' tétetik, hogy 14023 — 1899. szám alatt kiadott 

árlejtési hirdetmény alapján megtartott versenytárgyalás részben eredménytelenül maradott. 
Ennélfogva  szolokma—küsmödi viczinális üt 3—4 km. szakaszán Szolokma végében újonnan 

építendő kő-áteresz 126 trt 77 kr. Rugonfalva—kiskedei  viczinális közúton 3—4. km. szakaszán 
lévő áteresz újraépítése 100 frt  27 kr. Rugonfalva—n.̂ kedei  viczinális közút 3 — 4 km. szakaszán 
lévő áteresz újjáépítése 129 frt  71 kr. 4>* 

A kobátfalva—  martonosi viczinális közút .4- 5 km. szakaszán (Martonosi hegyen) lévő át-
eresz újjáépítése 111 frt  21 kr; Tarcsafaiva—Csehétfalva  viczinális közúton 3—4 km. szakaszán 
(Csehétfalva  szélén) épitendő uj kő-áteresz 109 frt  08 kr. Az etéd—siklódi viczinális közút 3 - 4 
km. szakaszán (Küsmöd község végén) újonnan épitendő fedköves  áteresz építése 108 frt  08 kr 
kikiáltási ár mellett és 5°/0 bánatpénz előleges lefizetése  mellett a főszolgabírói  irodában 1899. évi 
Október hó 15-én d. e. 10 órakor árlejtés utján, esetleg szabadkézből vállalatba fog  adatni. 

Felhivatnak versenyezni óhajtók, hogy a fentirt  időig zárt ajánlataikat hozzám adják bé, 
mivel az elkésetten érkezők figyelembe  nem vétetnek. 

A szóbanforgó  műszaki műveletek hivatalomnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Székely-Keresztúri 1899. szeptember 7-én. G - á l í i y K á l m á n , 

I főszolgabíró. 


